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به  آنالیز خاك منطقه شلمچه با استفاده از محیطی جنگ تحمیلی بر  تعیین تاثیرات مخرب زیست

  سازي نوترونی روش فعال

  مهدي رضوانی فرد: فرشته انصاري: محمد علی شفائی: محمد اسالمی کالنتري: زادهدنیا ساربان
  ايدانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته 1

  اي، اتمی اصفهان، پژوهشگاه علوم و فنون هستهسازمان انرژي  2

  :چکیده   

پژوهشی جهـت   ،هاي شیمیایی  هاي ناشی از سالح و آثار ماندگار آلودگینگ محیطی ج اثرات مخرب زیستبا توجه به       

بـر   متمـادي،  و احیانأ اورانیوم تضعیف شده طی سالهاي هاي مخرب به جامانده از دوران جنگ تحمیلی تعیین بعضی از جنبه

عناصـر  ، بـه  خـاك  PI و شاخص آلـودگی  EF شدگی براي این هدف، ضریب غنی. انجام گرفت ي شلمچهمنطقه روي خاك

و  شـدگی  ضـریب غنـی   يمحاسبه .مورد مطالعه قرار گرفته است  Znو  Ce  ،Co ، Cr ، Br  ،La  ،Mn ،Rb ، Sc ، Sr ، V،جزئی

عناصـر   اي با توجه به همبستگی پیرسـون و آنـالیز خوشـه    .دهندر برم نشان میشاخص آلودگی بیشترین مقدار را براي عنص

  .باشندرا دارا می کبالت، اسکاندیم و النتانیم بیشترین همبستگی

  : کلید واژه 

  به روش فعالسازي نوترونی آنالیزعناصر سنگین، خاك، آشکارساز فوق خالص ژرمانیوم،        

  مقدمه    
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. شودي خاك سومین جزء عمده محیط زیست انسانی تلقی میگاه جهانی، پس از آب و هوا، پوستهاز دید            

زي، بویژه جوامع انسانی است، محیط منحصر بفردي براي زندگی خاك، عالوه بر اینکه پایگاه موجودات خشک

شایند فیزیکی، شیمیایی و توان به صورت تغیرات ناخوآلودگی را می. آیدانواع حیات، مخصوصأ گیاهان بشمار می

یندهاي صنعتی و بیولوژیکی آب، خاك و هوا تعریف کرد که بر زندگی بشر، گیاهان و جانوران مرتبط با آنها، فرا

 شوندزاد تقسیم بندي میزاد و بشربه دو گروه طبیعی زمین منابع آلودگی، اساسا. گذار استهاي فرهنگی اثرسرمایه

و به دنبال آن  روند مواد شیمیایی به سرعت از بین نمی، حیطی جنگ اثراتی پایدار هستندم اثرات مخرب زیست .]1[

برخی از عوامل شیمیایی از جمله گاز خردل از نوع عوامل پایدار در محیط است و . آلودگی خاك را به همراه دارند

عوامل استفاده شود پایداري آنها تقویت چنانچه از ترکیبات این . ماند بار آن بر محیط زیست سالها باقی می آثار زیان

مانند و مسافتهاي هاي زیادي در اتمسفر باقی میفلزات سنگین مدت .شود شده و بر اثرات مخربشان افزوده می

  . کنندزیادي را در هوا به دور از منبع تولید خود طی کرده و بخش وسیعی را آلوده می

  

  روش کار 

هاي خاك منطقه مرزي شلمچه به صـورت تصـادفی نقـاطی بـراي نمونـه بـرداري       براي انجام این پژوهش از نمونه

اما به علت وجود آثاري از دوران جنگ تحمیلی برخی نواحی قابل دسترس نبود و لـذا امکـان نمونـه    . انتخاب شد

نوب ي شمال غربی خرمشهر واقع شده که از جي مرزي شلمچه در منطقهناحیه. برداري از آن مناطق وجود نداشت

. المللی ایران و عراق، محصور گردیده استي عمومی اهواز و از غرب با مرزهاي بینبا اروندرود، از شمال با منطقه

  . دهدتصویر نقاط نمونه برداري را نشان می 1شکل 

 آوري شده بوسیله هاون عقیق پودر شده و سپس بـا الـک   هاي جمع ابتدا در بخش رآکتور مینیاتوري اصفهان، نمونه

عناصر با توجه به نیمه عمر واپاشی که دارند به سه دسته عناصر با نیمه عمـر کوتـاه، متوسـط و بلنـد     . غربال شدند

هایی مانند  براي نمونه "معموال. بنابر این از هر نمونه خاك سه عدد با دقت بسیار زیادي وزن شدند. شوند تقسیم می

هـاي وزن شـده بـه دقـت      نمونـه . گرم وزن هر نمونه است  میلی 50حدود ) هاي زمین شناسی نمونه( خاك وسنگ 

شوند تا  میها به داخل رآکتور فرستاده  کپسولهاي نمونه. شوند  داخل کپسولهاي پلی اتیلنی قرار داده  و آب بندي می

اشـی  با توجه به نیمه عمر عناصر مورد نظر؛ شار نوترون؛ مدت زمان پرتودهی؛ واپ. تحت تابش نوترون قرار بگیرند 

شـود، بـه    چون از روش نسبی براي آنـالیز اسـتفاده مـی   . شود پس از پرتودهی و مدت زمان طیف گیري انتخاب می

یکسـانی پرتـودهی و طیـف     "در شرایط فیزیکی کامال هاي استانداردي نیز انتخاب و هاي مجهول نمونه همراه نمونه

     .شوند میگیري 



ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ا�ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

جمـع  )  MCA(چنـد کانالـه    ساز متصل به یک تحلیلگرتوسط آشکار  هاي استاندارد و مجهول،نمونهگاماي طیف  

ابتـدا بـه   . گـردد کالیبره و آنالیز می SPANافزار محاسباتی شده توسط نرم هاي خام جمع آوريطیف شود،آوري می

رار هـا قـ  روي پیـک  براي اینکه اسم عناصر دقیقا. شودپرداخته می (Peak Search)هاي طیف جستجو و تحلیل پیک

گیرند، کالیبراسیون کانال و انرژي باید صورت گیرد و با استفاده از فاکتور تصحیح بدسـت آمـده و اختصـاص ایـن     

افزار مقدار هر عنصر را هاي استاندارد امکان آنالیز طیف فراهم گشته و نرمفاکتور براي هر عنصر مورد نظر از نمونه

  . نمایدبراي ما مشخص می

  
  ها در منطقه مرزي شلمجه موقعیت محل برداشت نمونه – 1شکل                                

ي زمین و میـانگین  ها، میانگین مقادیر پوستهمقادیر میانگین نمونه نمونه خاك، 21ایج آنالیز ، نت1در جدول           

و  شـدگی  قـه، ضـریب غنـی   شدگی محیطی خاك منط به منظور تعیین میزان غنی. آورده شده است] 2[مقادیر جهانی 

 Correlation)هـاي آمـاري چنـد متغیـره نظیـر ضـریب همبسـتگی        روش. محاسـبه شـده اسـت   شاخص آلـودگی  

Coefficient) اي و تحلیل خوشه(Clustral Analysis) هاي چند متغیره و بررسـی  زیادي در مطالعه داده ي هاکاربرد

و نتیجه مربوط به  2مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در جدول نتایج . بین عناصر و تعیین منشأ آنها دارند روابط

  .آورده شده است 2اي در شکل آنالیز خوشه

  (EF)شدگی  ضریب غنیبررسی   

یعـی آن  توان مقدار یک عنصر را نسبت بـه مقـدار طب  ، می(Enrichment Factor) شدگی غنی اساس این ضریببر

این ضـریب   ي محاسبه]. 3[ سط محیطی دیگرمورد استفاده قرار دادشدگی یک محیط تو سنجید و براي ارزیابی غنی

)                                                   1(   :]5[ شـود محاسبه مـی ) 1(ي که از رابطه ]4[ روشی مناسب، جهت تعیین منشأ طبیعی و بشرزاد آلودگی است
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به دلیل ماهیـت   Alي مورد مطالعه عنصر در منطقه                                                  

بـه عنـوان عنصـر     ]6[ دهدشیمیایی، تغییرات بسیار ناچیز و تحرك کمی که در محیط ژئوشیمیایی از خود نشان می

در نظـر  ) 8.2%یـا  ( ppm 82000ین برابر بـا  به عنوان فلز مرجع در پوسته زم Alمیانگین . مرجع انتخاب شده است

>EF، ]8[بندي بر اساس طبقه .]7[ شودگرفته می � EF ≥1، شدگی بدون غنی  2 � EF ≥3 شـدگی انـدك،   غنی 3 5 

� EF ≥5 شـدگی متوسـط،   غنی � EF ≥10شـدگی نسـبتأ شـدید،     غنـی  10 � EF ≥25شـدگی شـدید،    غنـی  25 50 

  .را داریم نهایت شدیدشدگی بی غنی EF ≥ 50شدگی خیلی شدید،  غنی

 (PI)بررسی شاخص آلودگی   

این شـاخص   ].9[گیرد نیز براي برآورد ماهیت یک محیط مورد استفاده قرار می (Pollution Index)شاخص آلودگی 

بـر اسـاس شـاخص    . شـود همان عنصر بیان مـی  ]4[ يبه مقدار زمینه به صورت نسبت غلظت یک عنصر در نمونه

� PI)دسته، بدون آلودگی  5گی آلود �PI 1)سطح آلودگی کم  ،(1  2)، سطح آلودگی متوسط  (2  PI� ، سـطح  (3

�PI 3)آلودگی شدید    .            ]10[ را داریم (PI 5)سطح آلودگی خیلی شدید  و (5

           )2(                                                                                                PI = Ci/Si  

  نتایج    

شدگی میانگین عناصر  محاسبه و مقادیر فاکتور غنی اي هر ایستگاههاي خاك منطقه برشدگی براي نمونه ضریب غنی

برم با  ،مورد بررسی در خاکهاي منطقه ،]8[ انجام شده در مرجع بنديبر اساس طبقه .مورد بررسی قرار گرفته است

شـدگی   داراي غنـی  4.11 شـدگی  کروم با میـانگین مقـدار غنـی    نهایت شدید،شدگی بی داراي غنی 53.4ی شدگ غنی

شـدگی   مقـدار غنـی   ي عناصر بابقیه ،شدگی هستند شدگی کمتر از یک، بدون غنی متوسط، النتانیوم و سریوم با غنی

ي منشـأ طبیعـی و مقـادیر    شان دهندهن 1.5تا  0.5شدگی بین  ضریب غنی. شدگی اندك هستند داراي غنی 3کمتر از 

بـراي عناصـر کبالـت،     ، آلـودگی را آلودگی ي شاخصمحاسبه .]11[ است ديزادهنده منشأ انساننشان 1.5از باالتر 

بـا ضـریب همبسـتگی     Laو  Co, Scشـود  اي مشاهده میچنانچه از نمودار آنالیز خوشه .دهدبرم نشان میکروم و 

 Br همچنـین عنصـر   با ضریب همبستگی منفی به عناصر دیگر وابسته نیسـت  Sr. ارندبیشترین همبستگی را د 0.92

  . را با عناصر دیگر داردکمی مقادیر همبستگی 

  ppmآمار توصیفی غلظت عناصر بر حسب  -1جدول                                 

Zn V Sr Sc Rb Mn La Br Cr Co Ce

91.2 117 597 12.7 60.1 681 16.7 75.5 250 15.9 34.6 Max 
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45.1 39.3 133 5.5 19.3 295 7.8 25.6 112 7.0 11.6 Min 
63.8 70.8 310 10 47.8 490 13.3 47.7 182 13.224.1 Average 
70 135 375 11 90 900 30 2 100 10 60 Crustal Average 
70 129 175 11.7 68 488 27 10 59.5 11.3 56.7 World Average 

                             

 
  اي در خاکهاي منطقه شلمچهدندوگرام آنالیز خوشه – 2شکل 

  
 عناصر سنگین براي خاکهاي منطقه شلمچه) r(مقادیر ماتریس همبستگی پیرسون  -2جدول                      

                    Ce   

                  Co  1.00  Ce 

                Cr 1.00 0.83** Co 

              Br 1.00 0.74**  0.67**  Cr 

            La 1.00 -0.05 0.15 0.02 Br 

          Mn 1.00 0.11 0.76** 0.92** 0.86** La 

        Rb 1.00  0.81** 0.10 0.62** 0.77** 0.69** Mn 

      Sc 1.00 0.61** 0.71** -0.01 0.68** 0.65** 0.65** Rb 

    Sr 1.00 0.70** 0.82** 0.92** 0.04 0.81** 0.95** 0.84** Sc 

  V 1.00 -0.61**  -0.32 -0.56** -0.69** -0.41* -0.39* -0.69** -0.60** Sr 

Zn 1.00 -0.42*  0.34 0.54** 0.32  0.56**  0.33 0.42* 0.43* 0.46* V 

1.00 0.28 -0.61** 0.53** 0.46* 0.34 0.65** 0.04 0.58** 0.59** 0.50** Zn 

  دار استمعنی 0.01ضریب همبستگی در سطح **

  دار است معنی 0.05یب همبستگی در سطح ضر *

  گیري بحث ونتیجه
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-نشان می 1.5از را بیشتر  Zn و  Co ،Cr،Br  ،Sc،Sr غنی شدگی عناصر نتایج حاصل از این مطالعه میانگین ضریب

را  Brو  Co ،Crي شاخص آلـودگی، آلـودگی   شدگی را دارد، همین طور محاسبه بیشترین ضریب غنی و برم. دهد

در یـک   اي عناصر کبالـت، اسـکاندیم و النتـانیم   با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز خوشه .دهدینشان م

که استرانسیم با ضریب همبسـتگی منفـی   باشند در حالی بیشترین همبستگی را با هم دارا می اند وخوشه قرار گرفته

 را مقادیر همبستگی کمی با بقیه عناصر Brعنصر دهد همین طور هیچگونه ارتباطی با بقیه عناصر از خود نشان نمی

به خاك این منطقـه وارد شـده باشـند     Srو  Brدو عنصر  اینکه احتمالیب همبستگی ابا توجه به ضر .باشددارا می

اي براي ضریب همبستگی عناصر موجود در خاکهاي سـطحی و  رابطهتوان با آزمایشی از عمق خاك می .زیاد است

  .دعمق آن  بدست آور
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